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Rt Hon Dominic Raab MP 

House of Commons 

London 

SW1A 0AA 

Tuesday 18th May 2021 

தமிழ் இன அழிப்பு நினனவு தினம் 

 
மதிப்புக்குரிய திரு Dominic Raab அவர்களுக்கு, 

 
முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுககானை நடந்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஆகின்றன. சிறீைங்கா இராணுவத்தால் தமிழர்கள் 

ககாத்து ககாத்தாக ககானை கெய்யப்பட்டு ஆண்டுகள் பன்னிரண்டு. ஆனால் இந்த இனப்படுககானைனய நடாத்தியவர்கள் 

எவ்வித தண்டனனகளும் இல்ைாமல் நடமாடுகின்றனர். சிறீைங்கா இராணுவத்தின் தாக்குதல்கள் 2009 ஆம் ஆண்டு மம 

மாதம் உச்ெத்னத எட்டியது. தமிழ் மக்கள் மீதான இனப்படுககானைனயத் தடுக்க ெர்வமதெ அனமப்புகளும் நிறுவனங்களும் 

மதால்வியுற்றதன் வினைவாக 21 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகக் ககாடூரமான இனப்படுககானைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். மம 

2009 இல் மட்டும், பல்ைாயிரக்கணக்கான ஈழத் தமிழர்கள் தங்கள் உயிர்கனை இழந்தனர், மமலும் எண்ணற்ற மற்றவர்கள் 

பைத்த காயமனடந்தனர். மமலும், தமிழர் தாயகத்திலிருந்து இயங்கும் நம்பகமான அடிமட்ட சிவில் அனமப்புகளின் தகவல் 

படிஒ 146, 679 கணக்கிடப்படாமல் உள்ைனர். அவர்கள் இறந்துவிட்டனர் என கருதப்படுகின்றது. 

 
2009 ல் தமிழ் இனப்படுககானையின் உச்ெத்தின் மபாது, தமிழ் கபாதுமக்கள் தஞ்ெம் அனடவதற்கு “no fire 

zone”  ஒதுக்கப்பட்டது. சிறீைங்கா இராணுவத்தினர் இந்த இடங்களுக்கு தமிழ் மக்கனை வரவனழத்து அவ்விடங்களுக்கு 

கதாடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடாத்தினர். . இைங்னக இராணுவம தற்காலிக மருத்துவமனனகனைத் கதாடர்ந்து தாக்கி, பைனரக் 

ககான்றது, காயப்படுத்தியத. தமிழ் கபாதுமக்களுக்கு மருத்துவ கபாருட்கள் மற்றும் குழந்னதகளுக்கான பால்மா மபான்ற 

அத்தியாவசிய உணவுகள் மறுக்கப்பட்டன, இதனால் அவர்கள் ஊட்டச்ெத்து குனறபாட்டால் இறக்க மநரிட்டது.  இந்த 

தாக்குதல்களின் வினைவாக 70,000 க்கும் மமற்பட்ட தமிழ் கபாதுமக்கள் ககால்ைப்பட்டு இருக்கைாம் என ஐக்கிய நாடுகள் 

ெனப மதிப்பீடு கெய்துள்ைது. 

 
இனப்படுககானை ெட்டம் "மீண்டும் ஒருமபாதும் இல்னை” என்ற ெர்வமதெ ெமூகத்தின் உறுதிப்பாட்னடக் 

குறிக்கிறது  மற்றும் ெர்வமதெ மட்டங்களில் பரவைாக ஏற்றுக்ககாள்ைப்பட்ட "இனப்படுககானை" என்பதற்கான முதல் 

ெர்வமதெ ெட்ட வனரயனறனய வழங்குகிறது.  அவ்வாறு இனப்படுககானைகள் நடாத்தப்பட்டால் அந்த  
 

குற்றங்கனை சுட்டிக்காட்டி தண்டனனகள் வழங்கமவண்டியது அரொங்கத்தின் கடனமயாகும். தமிழ் இனப்படுககானையின் 

குற்றவாளிகனை கபாறுப்புக்கூற னவத்து தமிழ் மதெத்திற்கு நீதி வழங்குவது ெர்வமதெ ெமூகத்தின் கபாறுப்பாகும். 

இன்றுவனர, தமிழ் இனப்படுககானையின் ஒரு குற்றவாளி கூட தண்டிக்கப்படவில்னை. பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கான 

நீதி கதாடர்ந்து மழுப்பைாக உள்ைது. 

 
 

இன்றும் இைங்னக அரொங்கம் தமிழர்களின் மீதான இனவழிப்னப கைாச்ொர சீரழிவு மூைம் நிகழ்த்திக் ககாண்டிருக்கின்றது. 

தமிழர்களின் கமாழி, பண்பாடு, வரைாறு, கபாருைாதாரம் மபான்றவற்னற அழிக்க முயல்கின்றது. உதாரணமாக ெமீபத்தில் 
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யாழ்ப்பாண பல்கனைகழக வைாகத்தில் அனமக்கப்பட்டிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுககானை நினனவு சின்னத்னத 

அழித்தார்கள். ெமாதானத்திற்காவும் நீதிக்காகவும் இன்றும் தமிழ்த் மதெம் காத்துக்கிடக்கின்றது.  

 
தமிழர் மதெத்தில் அவர்களின் அடிப்பனட மனித உரினம, மாண்டவர்கனை நினனவு கூறும் உரினம ஆகியவற்னற சிங்கை 

மபரினவாத அரசு கதாடர்ந்து மறுத்து வருகின்றது. முதலில் யாழ்ப்பாண பல்கனைக்கழகத்தில் இருந்த முள்ளிவாய்க்கால்  

இனப்படுககானை நினனவுச்சின்னம் அழிக்கப்பட்டது, கடந்த வாரம் முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணில் னவக்கப்பட்டிருந்த 

கபாது நினனவுச்சின்னம் அழிக்கப்பட்டது. இனப்படுககானை கெய்யப்பட்ட அப்பாவி கபாதுமக்களின்  
நினனவுச்சின்னத்தினன கூட விட்டுனவக்காமல் அவர்கனை நினனவு கூறுவனதயும் அடக்கி ஒடுக்குவது என்பது  சிறிைங்கா 

அரசு தமிழ் இனப்படுககானைனய மூடிமனறக்க கதாடர்ச்சியான முயற்சியினன எடுத்து வருவதினன காட்டுகின்றது. 

 
உைகைாவில் தமிழர்கைால் “இனப்படுககானை தினம்” ஆக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மம 18 ஆம் திகதி பன்னிரண்டாம் ஆண்டு 

நினனவு நாைாகும். இந்த நாளில் தமிழ் இனப்படுககானைக்கு நீதி மதட பிரித்தானிய அரொங்கத்திடம் பின்வரும் 

மகாரிக்னககனை விடுக்கின்மறாம்; 

 
     1. இன்றும் இைங்னக அரொங்கத்தால் தமிழருக்கு எதிராக நடாத்தப்படும் கெயல்கனை        இனவழிப்பு என 

இனங்காணப்பட மவண்டும்.  

    2. இைங்னகனய ெர்வமதெ குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்த பரிந்துனர கெய்ய மவண்டும் அல்ைது இைங்னக 
அரொங்கத்தின் மீது சுமத்தப்பட்ட மபார்க்குற்றங்கள் கதாடர்பான குற்றச்ொட்டுகனை விொரிக்க ஒரு தற்காலிக தீர்ப்பாயத்னத 

உருவாக்க மவண்டும். 

    3.  தமிழ் மதெத்தின் சுயநிர்ணய உரினமயின் அடிப்பனடயில் அவர்களின் நியாயமான அபிைானெகனை நிவர்த்தி கெய்யும் 

ஒரு அரசியல் தீர்னவ ஆதரிக்க மவண்டும்.  

 
 
தமிழ் இனப்படுககானையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் துன்பங்கனை நினனவில் னவத்துக் ககாள்வதன் மூைமும், 

அவர்களுக்கு நீதி மழுப்பைாக இருந்திருப்பனத ஒப்புக்ககாள்வதன் மூைமும், நம் வார்த்னதகைால் மட்டுமல்ைாமல் நமது 

கெயல்களினாலும் நினனவுகூருமவாம். 

 
என்றும் 

உண்னமயுள்ை, 

தமிழ் இனைமயார அனமப்பு - பிரித்தானியா 
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Aston Tamil Society Birmingham Tamil Society Brunel Tamil Society 

   

Cambridge Tamil Society City Tamil Society Coventry Tamil Society 

   

Essex Tamil Society Hertfordshire Tamil Society Keele Tamil Society 
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Kings' College London Tamil 
Society 

Leicester Tamil Society Liverpool Tamil Society 

   

London School of 
Economics Tamil Society 

Loughborough Tamil 
Society 

Nottingham Tamil Society 

   

Queen Mary Tamil Society 
Royal Holloway Tamil 

Society 
Southampton Tamil Society 
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Surrey Tamil Society Sussex Tamil Society Tamil Student Initiative 

   

University of East Anglia 
Tamil Society 

Warwick Tamil Society York Tamil Society 

 

 


